straatnaam

wijk

omschrijving locatie

Latijnse naam

Nederlandse naam

voldoet aan criteria (zie
toelichting):
A B C D E F G
X X

eigenaar
H

I
X

A.M. de Jongstraat

Banakkers

vier bomen langs de A.M. de Jongstraat, om en om ter hoogte
van huisnummers 1, 3, 7 en 11

Tilia tomentosa

Zilverlinde

Achter de molen

Banakkers

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied, inclusief
die in de groengebieden aan de noordkant van deze straat

Quercus palustris (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Moeraseik

X

Achter de Vaart

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

diverse boomsoorten

X

Aletta Jacobslaan

Sanderbanken

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen tussen de Aletta
Jacobslaan en Den Uylhof / Van Zuylenhof

diverse boom- en plantsoorten

X

Anna van Berchemlaan

Centrum Oost

vier bomen op perceel Anna van Berchemlaan 21 - 25

Quercus robur 'Fastigiata'

Zomereik (zuilvorm)

X

Anna van Berchemlaan

Centrum Oost

Tilia cordata

Kleinbladige Linde

X

Antwerpenlei

Baai

alle lindebomen langs deze straat in het openbaar gebied ter
hoogte van de Nobelaer, inclusief het parkeerterrein van de
Nobelaer
alle houtopstanden in de groenstrook tussen de grasstrook van
de Antwerpenlei en de spoorlijn

diverse boom- en plantsoorten

X

Arteziëlaan

Baai

zes bomen in de groenstrook ter hoogte van Arteziëlaan 3 - 13

Gymnocladus dioica

Doodsbeenderenboom

X

X

Arteziëlaan

Baai

drie bomen op de hoek Arteziëlaan - Vlaanderenstraat

Taxodium distichum

Moerascypres

X

X

gemeentelijk

Attelakenseweg

Landelijk Noord

twee bomen in de voortuin van perceel Attelakenseweg 2A

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

X

particulier

Attelakenseweg

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

diverse boomsoorten

X

Attelakenseweg

Landelijk Noord

één boom op perceel Attelakenseweg 8, rechts van de oprit

Gewone Beuk

X

X

particulier

Attelakenseweg

Landelijk Noord

één boom op de voorkant van het perceel Attelakenseweg 5, op Quercus robur
de grens met Attelakenseweg 7

Zomereik

X

X

particulier

Attelakenseweg

Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

Baai

Baai

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Tilia tomentosa (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Zilverlinde

Banakkerstraat

Banakkers

acht bomen op het perceel Banakkerstraat 39 (voorzijde, zijkant Acer palmatum 'Atropurpurea',
en achterzijde van de school)
Platanus x acerifolia

Japanse Esdoorn (roodbladig),
Gewone Plataan

Banjostraat

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen tussen de
Banjostraat en de Spinetstraat

diverse boom- en plantsoorten

Fagus sylvatica

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

particulier

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

X

X

gemeentelijk

X

particulier

X

gemeentelijk

Bankenstraat

Landelijk Noord

één boom in de voortuin van perceel Bankenstraat 12

Bazuinlaan

Grauwe Polder

Beatrixpark

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

Treurwilg

X

alle bomen van de soort Betula nigra langs de Bazuinlaan tussen Betula nigra
de Beiaard en de Walhoornlaan

Zwarte Berk

X

X

X

gemeentelijk

Centrum Oost

één boom op het perceel Beatrixpark 45

Noorse Esdoorn (donkerrood blad)

X

X

X

particulier

Beatrixpark

Centrum Oost

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen het
Beatrixpark en de Oude Bredaseweg (voormalige kwekerij)

diverse boom- en plantsoorten

X

X

X

Beatrixpark

Centrum Oost

alle houtopstanden in het openbaar gebied van het Beatrixpark

diverse boom- en plantsoorten

Beatrixpark

Centrum Oost

één boom in de voortuin van Beatrixpark 1A

Metasequoia glyptostroboides

Watercipres

Beatrixpark

Centrum Oost

één boom achter de garage van Beatrixpark 51

Pterocarya fraxinifolia

Vleugelnoot

Begijnstraat

Noord

drie bomen op de hoek Begijnstraat - Pastoor Binckstraat

Metasequoia glyptostroboides

Watercipres

X

Beiaard

Grauwe Polder

alle bomen langs het doorgaande gedeelte van deze straat in het Quercus robur (o.a.)
openbaar gebied

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Zomereik

X

Beiaard

Grauwe Polder

drie bomen in de groenstrook ter hoogte van Beiaard 53 - 65

Zoete Kers

Beiaard

Grauwe Polder

één boom in de groenstrook ter hoogte van Beiaard 71/73

Beiaard

Grauwe Polder

Achter Walhoornlaan 226 - 244 (zie ook Waldhoornlaan in deze
lijst)

Binnenhof

Sanderbanken

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen Binnenhof
en Statenlaan (parkje)

diverse boom- en plantsoorten

Binnentuin

Centrum West

alle houtopstanden op en om de begraafplaats in de Binnentuin

diverse boom- en plantsoorten

Binnentuin

Centrum West

twee bomen nabij de oude ingang van de begraafplaats
(tegenover doorgang vanaf de Markt)

Fraxinus excelsior 'Pendula'

Bisschopsmolenstraat

Banakkers

oude bidgang op het achterterrein van het Withofcomplex,
perceel Bisschopsmolenstraat 172

Aesculus hippocastanum

Bisschopsmolenstraat

Banakkers

Bisschopsmolenstraat

Banakkers

Acer platanoides 'Faassen's Black'

Prunus avium

X

X

X

X

particulier

X

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

particulier

X

X

particulier

X

X

GGZ

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

Sophora japonica

Honingboom

X

X

gemeentelijk

X

X

X

gemeentelijk

X

X

X

X

X

gemeentelijk

Treures

X

X

X

X

X

gemeentelijk

Witte Paardekastanje

X

X

X

X

X

particulier

alle houtopstanden in de grottuin van het Withofcomplex, perceel
Bisschopsmolenstraat 162

diverse boom- en plantsoorten

X

X

X

X

X

woonstichting

alle houtopstanden op het achterterrein van het Withofcomplex,
tussen bebouwing zorginstelling en houtproductiebos, perceel
Bisschopsmolenstraat 162/172

diverse boom- en plantsoorten

X

X

X

X

X

particulier

Bisschopsmolenstraat

Banakkers

alle houtopstanden op en rondom de begraafplaats van het
Withofcomplex, perceel Bisschopsmolenstraat 162

diverse boom- en plantsoorten

Bisschopsmolenstraat

Banakkers

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Bisschopsmolenstraat

Banakkers

Bollenstraat

Landelijk Zuid

negen bomen voor de bebouwing van Bisschopsmolenstraat 162 Tilia (leilinde), Fagus sylvatica
'Purpurea', Acer palmatum, Acer
pensylvanicum
gehele houtwal/struweel rondom perceel Bollenstraat 12

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Bollenstraat

Landelijk Zuid

gehele houtwal/struweel rondom perceel Bollenstraat 15

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Bollenstraat

Landelijk Zuid

één boom op perceel ten noorden van Bollenstraat 12

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Bollenstraat

Landelijk Zuid

één boom op perceel Bollenstraat 12

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Brabantlaan

Baai

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Haagbeuk (zuilvorm)

X

Brakkenstraat

Landelijk Zuid

twee bomen aan de kopgevel (zuidzijde) van de woning op
perceel Brakkenstraat 30

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

X

X

particulier

Brakkenstraat

Landelijk Zuid

bomenrij aan de straatzijde van perceel Brakkenstraat 32

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

X

X

particulier

Brakkenstraat

Landelijk Zuid

twee bomen op perceel Brakkenstraat 43, waarvan één in de
voortuin en één rechts van de woning

Fagus sylvatica, Quercus robur

Gewone Beuk, Zomereik

X

X

particulier

Brakkenstraat

Landelijk Zuid

twee bomen links en rechts van de oprit op perceel
Brakkenstraat 17

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Bredaseweg

Hoge Neerstraat

alle houtopstanden in de bocht van de parallelweg van de
Bredaseweg (zuidzijde nabij Rabobank)

Quercus robur

Zomereik

Buitenhof

Sanderbanken

alle houtopstanden in de groenstrook tussen de Buitenhof en
waterloop (Deken Koopmanslaan)

Concordialaan

Sanderbanken

Concordialaan

Baai

twee bomen naast Van Rooylaan 1 (zijde Concordialaan)

Concordialaan

Baai

één boom in de groenstrook ter hoogte van Concordialaan 242

Concordialaan

Baai

Aesculus hippocastanum (o.a.)

X

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Witte Paardekastanje
Leilinde, Rode Beuk, Japanse
Esdoorn

X

X

X

X

X

X

X

X

woonstichting

X

gemeentelijk

X

woonstichting

X

gemeentelijk

gemeentelijk

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

X

X

X

gemeentelijk

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

X

X

X

gemeentelijk

drie bomen in de groenstrook ter hoogte van Concordialaan 256 - Acer saccharinum
262

Zilveresdoorn

X

X

X

gemeentelijk

Concordialaan

Baai

drie bomen in de groenstrook langs het fietspad ter hoogte van
Concordialaan 237 - 245

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

X

X

X

gemeentelijk

Concordialaan

Baai

twee bomen in de groenstrook ter hoogte van Concordialaan 259 Acer saccharinum

Zilveresdoorn

X

X

X

gemeentelijk

Concordialaan

Baai

één boom in de groenstrook ter hoogte van Concordialaan 251

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

Treurwilg

X

X

X

gemeentelijk

Concordialaan

Baai

één boom op perceel Concordialaan 225

Taxodium distichum

Moerascypres

X

X

particulier

Concordialaan

Sanderbanken

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied ter hoogte
van het sportpark en ter hoogte van huisnummers 166- 168

Concordialaan

Baai

vijf bomen in de groenstrook ter hoogte van Concordialaan 167
(school de Hasselbraam)

Concordialaan

Sanderbanken

alle houtopstanden in de groenstrook tussen de Concordialaan
en sportpark de Lage Banken (op sportpark)

Concordialaan

Sanderbanken

alle houtopstanden in de groenstrook tussen sportpark de Lage
Banken en de spoorlijn

Contrabas

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen in de Contrabas
als uitloper van de Grauwe Polder

Couperuslaan

Hoge Neerstraat

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied tussen
rijksweg en Veldloop

Quercus rubra

Amerikaanse Eik

X

X

Deken Koopmanslaan

Sanderbanken

alle bomen in de grasstrook langs deze straat in het openbaar
gebied

Fraxinus excelsior

Gewone Es

X

X

Deken Koopmanslaan

Sanderbanken

twee bomen in de groenstrook naast Deken Koopmanslaan 49

Sophora japonica

Honingboom

X

X

X

Deurnestraat

Landelijk Noord

één boom aan de voorzijde van perceel Deurnestraat 3

Juglans regia

Okkernoot

X

X

X

Dijkmanstraat

Centrum Oost

vijf bomen op perceel van Dijkmanstraat 15 en 17

Acer platanoides 'Faassen's Black'

Noorse Esdoorn (donkerrood blad)

X

X

Don Boscoplantsoen

Sanderbanken

drie platanen midden in het grasveld van het Don
Boscoplantsoen

Platanus x acerifolia

Gewone Plataan

gemeentelijk

Duinkerkelaan

Centrum West

alle houtopstanden tussen de rijbaan en de spoorlijn

diverse boom- en plantsoorten

gemeentelijk

Edward Poppelaan

Sanderbanken

alle eiken langs deze straat tussen Don Boscolaan en
Concordialaan

Edward Poppelaan

Sanderbanken

alle houtopstanden in het bosgebiedje gelegen tussen
spoorlaan en Edward Poppelaan

gemeentelijk

Prunus serrulata 'Kanzan'

Quercus (o.a.)

Sierkers

X

diverse boom- en plantsoorten

X

X

X

gemeentelijk

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Eik

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

diverse boom- en plantsoorten

Quercus

X

particulier

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

X

particulier

particulier

Eik

diverse boom- en plantsoorten

particulier

Edward Poppelaan

Sanderbanken

alle houtopstanden in het bosgebiedje gelegen tussen
spoorlaan en Edward Poppelaan

diverse boom- en plantsoorten

gemeentelijk

Eekhoornpad

Grient

alle houtopstanden in de groenstrook tussen spoorlijn en
Marterhof

diverse boom- en plantsoorten

X

Eikstraat

Noord

vier bomen in de groenstrook

Quercus robur

Zomereik

X

Emmalaan

Centrum Oost

één boom op het volkstuincomplex tussen de Emmalaan en het
Schoonhout

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

Europalaan

Centrum Oost

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen Oude
Bredaseweg, Parklaan, Europalaan en Schoonhout

diverse boom- en plantsoorten

X

Europalaan

Centrum Oost

alle houtopstanden in de strook tussen de Europalaan en de
Parklaan

diverse boom- en plantsoorten

Fred. van Eedenstraat

Banakkers

tien bomen nabij de ingang van zwembad de Banakker (Fred.
van Eedenstraat 23)

Metasequoia glyptostroboides,
Quercus robur 'Fastigiata'

Watercipres, Zomereik (zuilvormig)

Gehele gemeente

Gehele gemeente

alle knotwilgen zowel binnen als buiten de bebouwde kom

Salix alba

Gewone Wilg (knotwilg)

Grauwe Polder

Grauwe Polder

alle houtopstanden langs deze straat in het openbaar gebied
(kadastrale grenzen)

Grauwe Polder

Landelijk Zuid

één boom links vooraan op perceel Grauwe Polder 154

Groene Dijk

Landelijk Noord

Grote Toer

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

X

X

X

diverse boom- en plantsoorten

X

Quercus robur

Zomereik

X

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Populus

Populier

Grauwe Polder

alle bomen aan de rand van park Grote Toer (rondom)

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

Grote Toer

Grauwe Polder

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen de
Pianohof, Harpdreef, en Klaroenring (inclusief de uitlopers)

diverse boom- en plantsoorten

X

Guido Gezellelaan

Banakkers

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen de
Couperuslaan, Guido Gezellelaan en KSE

diverse boom- en plantsoorten

X

Guido Gezellelaan

Banakkers

alle houtopstanden in de groenstrook tussen Guido Gezellelaan
en KSE

diverse boom- en plantsoorten

X

Guido Gezellelaan

Banakkers

drie bomen op de hoek Guido Gezellelaan - Egelantier, die zijn
geplant als herinnering aan 100 jaar Brabant

Tilia

Linde

X

Guido Gezellelaan

Banakkers

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied tussen de
Stijn Streuvelselaan en Achter de Molen

Tilia tomentosa

Zilverlinde

X

Haagse Dijk

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

diverse boom- en plantsoorten

X

X

X

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk/p
articulier
X

X

X

X

particulier

X

gemeentelijk

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

Haansberg

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied m.u.v. de
populieren (i.v.m. regelgeving boswet)

Fraxinus excelsior

Gewone Es

X

Haansberg

Sanderbanken

Haansberg

Sanderbanken

drie bomen op perceel Haansberg 1, waarvan twee ten zuiden
Aesculus hippocastanum
van de woning (Aesculus hippocastanum) en één in het weiland
(Quercus rubra)
alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied
Fraxinus excelsior

Harpdreef

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen achter Harpdreef
55 - 73

Heigatstraat

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Hilsebaan

Landelijk Zuid

Hilsebaan

Witte Paardekastanje

X

Gewone Es

X

diverse boom- en plantsoorten

X

Tilia

Linde

X

X

gemeentelijk

vier bomen aan de oostzijde van perceel Hilsebaan 5

Platanus x acerifolia

Gewone Plataan

X

X

particulier

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus

Eik

X

X

gemeentelijk

Hilsebaan

Landelijk Zuid

één boom tussen schuur en fietspad op perceel Hilsebaan 261

Quercus

Eik

X

X

particulier

Hilsebaan

Landelijk Zuid

alle bomen op perceel Hilsebaan 186 (Q472) aan de zijde van
de Hoge Vaartkant

diverse boomsoorten

X

X

particulier

Hobodreef

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstroken gelegen rondom het
Cruyfcourt

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

Hobodreef

Grauwe Polder

alle houtopstanden gelegen op de westelijke en noordwestelijke
rand van perceel Hobodreef 1 (Klankhof)

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Hobodreef

Grauwe Polder

één boom in de groenstrook ter hoogte van Hobodreef 74

Pyrus

Sierpeer

Hobodreef

Grauwe Polder

drie bomen in de groenstrook ter hoogte van Hobodreef 10,
tussen voetpad en rijbaan

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

X

Hoevenseweg

Sanderbanken

Hoevenseweg

Grient

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus rubra

Amerikaanse Eik

X

Hoevenseweg

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied tussen
Vossendaal en gemeentegrens met Hoeven

Quercus rubra

Amerikaanse Eik

X

X

Hoevenseweg

Vossendaal

alle houtopstanden in groenstrook gelegen tussen Vossendaal
en Kattestraat

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Hoevenseweg

Vossendaal

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Amerikaanse Eik

X

X

Quercus rubra

X

gemeentelijk

X

X

particulier

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

provincie

X

gemeentelijk

gemeentelijk

Hoge Bremberg

Landelijk Zuid

één boom in de voortuin van perceel Hoge Bremberg 15

Castanea sativa

Tamme Kastanje

X

Hoge Bremberg

Landelijk Zuid

één boom rechts achter de schuur op perceel Hoge Bremberg
20

Quercus robur

Zomereik

Hoge Bremberg

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Hoge Donk

Vosdonk Zuid

Hoge Donk

X

particulier

X

X

particulier

diverse boomsoorten

X

X

gemeentelijk

alle houtopstanden in de groenstrook ter hoogte van Hoge Donk
29

diverse boom- en plantsoorten

X

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in de groenstrook tussen Hoge Donk 31 en
Bolwerk

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

Hoge Donk

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in de groenstrook langs perceel Hoge Donk
28

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Hoge Donk

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in het groengebied gelegen op het perceel
tegenover Hoge Donk 30 en 30A

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Hoge Donk

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in het groengebied gelegen op de percelen
tussen Hoge Donk 30B en het Bolwerk

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Hoge Klappenberg

Landelijk Zuid

één boom in de voortuin tegen de sloot links voor de woning op
perceel Hoge Klappeberg 18

Gewone Beuk

X

X

particulier

Hoge Vaartkant

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

diverse boomsoorten

X

X

gemeentelijk

Hoge Neerstraat

Hoge Neerstraat

vier bomen op het perceel van Hoge Neerstraat 10

Bruine Beuk

X

Hooiweg

Sanderbanken

alle houtopstanden in de groenstrook achter Hooiweg 4 - 14

diverse boom- en plantsoorten

X

Irenelaan

Centrum Oost

zes bomen op de hoek Irenelaan - Wilhelminalaan

Quercus robur 'Fastigiata'

Zomereik (zuilvorm)

X

X

gemeentelijk

Jeroen Boschstraat

Centrum Oost

één boom naast Jeroen Boschstraat 3

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

X

gemeentelijk

Johan de Witlaan

Sanderbanken

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebeid

Quercus palustris

Moeraseik

Juvenaatlaan

Sanderbanken

alle bomen langs deze straat / rondgang (oude bidgang)

Kasselstraat

Centrum West

een eik op het speelveld achter de Kasselstraat

Quercus palustris

Moeraseik

X

Kattestraat

Grient

alle houtopstanden in het groengebied op de hoek Kattestraat Hoevenseweg (oostzijde)

diverse boom- en plantsoorten

X

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

X

X

X

gemeentelijk

X

particulier

X

X

projectontwikk
elaar

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

Kattestraat

Grient

alle houtopstanden aan de westzijde langs deze straat tussen
Hoevenseweg en Hermelijnweg

Kempenerrandweg

Grauwe Polder

Drie eiken naast het rugbyveld van sportpark de Streek

Kerkwerve

Banakkers

Kerkwerve

Banakkers

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen de
verhardingsranden van de Kerkwerve (ten noordoosten van het
parkeerterrein)
drie bomen op perceel Kerkwerve 2, schuin voor de kerk

Kerkwerve

Banakkers

Kerkwerve

diverse boom- en plantsoorten

Quercus robur

X

X

Zomereik

gemeentelijk

gemeentelijk

diverse boom- en plantsoorten

X

Gewone Beuk

X

X

particulier

alle bomen in het openbaar gebied op het parkeerterrein van de Platanus x acerifolia
Kerkwerve

Gewone Plataan

X

X

gemeentelijk

Banakkers

vijf bomen op de hoek Kerkwerve - Nieuwe Kerkstraat

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

X

X

gemeentelijk

Klappenberg

Landelijk Zuid

drie bomen op perceel Klappenberg 6, waarvan één recht voor
de woning en twee achter de schuur

Acer pseudoplatanus, Quercus
robur

Gewone Esdoorn, Zomereik

X

X

X

Klappenberg

Landelijk Zuid

één boom rechts van de woning op perceel Klappenberg 10

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

X

X

X

Klappenberg

Landelijk Zuid

één boom links in de voortuin op perceel Klappenberg 20

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

Klappenberg

Landelijk Zuid

drie bomen op perceel Klappenberg 16, waarvan twee aan
weerszijden van de oprit en één in de voortuin

Fagus sylvatica, Castanea sativa

Gewone Beuk, Tamme Kastanje

Klappenberg

Landelijk Zuid

één boom links van de woning op perceel Klappenberg 9

Quercus robur

Zomereik

Klarinetstraat

Grauwe Polder

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Klaroenring

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen tussen de
Gitaarhof en de Schalmei

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Klaroenring

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen tussen de
Schalmei en de Contrabas

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Klaroenring

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen tussen
Orgelhof/Tubahof en Klaroenring

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Kokkestraat

Banakkers

alle houtopstanden op het bosperceel ten westen van het
volkstuinencomplex

diverse boom- en plantsoorten

X

Koninginnebos

Banakkers

diverse boom- en plantsoorten

X

Korte Brugstraat

Baai

alle houtopstanden in het openbaar gebied tussen watergang
langs Bolwerk, Kokkestraat, Couperuslaan en de Molenas
(kadastrale grenzen)
vijf bomen op perceel Korte Brugstraat 70 en 72

Witte Paardekastanje

X

Fagus sylvatica

X

X

X

X

X

X

X

gemeentelijk

X

particulier

X

particulier

X

particulier

X

particulier

X

particulier

gemeentelijk

Aesculus hippocastanum

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

X

X

X

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

particulier

Korte Brugstraat

Baai

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Laakseweg

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied m.u.v. de
populieren (i.v.m. regelgeving boswet)

Lage Bremberg

Landelijk Midden

één boom op de voorkant van het perceel Lage Bremberg 17

Lage Bremberg

Landelijk Midden

Lage Bremberg

Landelijk Midden

Lage Bremberg

Tilia platyplyllos (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Zomerlinde

X

X

X

gemeentelijk

diverse boomsoorten

Castanea sativa

X

gemeentelijk

X

particulier

Tamme Kastanje

X

vier bomen langs de sloot aan de voorkant van het perceel Lage Quercus robur
Bremberg 14

Zomereik

X

X

particulier

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Landelijk Midden

drie bomen op perceel Lage Bremberg 15 A, één langs de sloot
aan de voorkant van het perceel en twee langs de sloot aan de
zijkant van het perceel (naast Lage Bremberg 15)
één boom langs de sloot ter hoogte van Lage Bremberg 15

Quercus robur

Zomereik

X

X

gemeentelijk

Lage Klappenberg

Landelijk Zuid

één boom in de voortuin op perceel Lage Klappenberg 23

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Lage Neerstraat

Hooghuis

diverse boom- en plantsoorten

X

Lage Neerstraat

Hooghuis

ale houtopstanden in het groengebied gelegen tussen de Putter,
Lage Neerstraat, Koolmees, Kraanvogel en Korhoen (park
Hooghuis).
alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

diverse boomsoorten

X

Lage Vaartkant

Hooghuis

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen de
Zwaluw, Lage Vaartkant, Wintertaling en Zwaan (milieuzone)

diverse boom- en plantsoorten

X

Lambertusstraat

Centrum Oost

alle houtopstanden in de tuin van de Lambertuskerk (kadastrale
grenzen)

diverse boom- en plantsoorten

Lambertusstraat

Centrum Oost

één boom op perceel Lambertusstraat 7, het terrein van "De
Appelgaard"

Tilia cordata

Lange Brugstraat

Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Lange Brugstraat

Noord

Lange Brugstraat

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

X

Kleinbladige Linde

X

X

Ostrya carpinifolia (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Hopbeuk

X

gemeentelijk

twee bomen aan de zuidkant van perceel Lange Brugstraat 93

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

particulier

Noord

vier bomen ter hoogte van de kerk (hsnr. 30)

Tilia tomentosa, Acer

Zilverlinde, Esdoorn

X

Lange Brugstraat

Noord

Lazerijstraat

Landelijk Zuid

alle houtopstanden op de begraafplaats aan de Lange
Brugstraat (t.h.v. hsnr. 126/128) m.u.v. de houtopstanden op de
graven
twee bomen aan weerszijden van de oprit op perceel
Aesculus hippocastanum
Lazerijstraat 7

Leurse Dijk

Schoenmakershoek één treurwilg nabij het multicourt in park Schoenmakershoek

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Witte Paardekastanje

X

X

Treurwilg

X

gemeentelijk

X

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

X

X

X

particulier

particulier

X

particulier

X

particulier

X

particulier

gemeentelijk

Lichttorenhoofd

Noord

twee bomen ten zuiden van appartementencomplex
Kloosterstaete

Quercus robur

Zomereik

X

X

Lichttorenhoofd

Noord

vijf bomen op perceel Lichttorenhoofd 6

Acer pseudoplatanus, Fagus
sylvatica 'Pendula', Acer negundo

Gewone Esdoorn, Gewone
Treurbeuk, Vederesdoorn

X

X

Lichttorenhoofd

Noord

vier bomen in de zijtuin van Lichttorenhoofd 2

Acer saccharinum, Quercus robur

Zilveresdoorn, Zomereik

X

X

particulier

Lichttorenhoofd

Noord

vijf bomen op perceel Lichttorenhoofd 8

Carpinus betulus, Acer
pseudoplatanus

Haagbeuk, Gewone Esdoorn

X

X

particulier

Lichttorenhoofd

Noord

één boom in de achtertuin van Lichttorenhoofd 18

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Liesbosweg

Centrum Oost

12 bomen in de groenstrook aan de noordkant van de
Liesbosweg, nabij de spoorwegovergang Brabantlaan

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

X

X

gemeentelijk

Liesbosweg

Centrum Oost

twee bomen in de groenstrook voor het Anbarg

Quercus

Eik

X

X

gemeentelijk

Liesbosweg

Centrum Oost

drie bomen in de groenstrook voor L'Avenir

Quercus frainetto

Hongaarse eik

X

X

Liesbosweg

Centrum Oost

één boom in de groenstrook voor het Anbarg

Tilia cordata

Kleinbladige Linde

X

Liesbosweg

Hooghuis

alle houtopstanden in de groenstrook ten noorden van de
Liesbosweg, tussen rijbaan en spoorlijn

diverse boom- en plantsoorten

X

Liesbosweg

Landelijk Midden

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Tilia en Alnus (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Linde en Els

X

Lindenbleek

Noord

drie bomen in de groenstrook voor Lindenbleek 3 - 7

Acer pseudoplatanus

Esdoorn

X

X

woonstichting

Lindenbleek

Noord

vijf bomen in de groenstrook voor Lindenbleek 15 - 25

Acer pseudoplatanus

Esdoorn

X

X

woonstichting

Marijkeplein

Centrum Oost

één boom in het openbaar gebied tegenover Marijkeplein 10

Betula pendula 'Youngi'

Ruwe Berk

Marijkeplein

Centrum Oost

drie bomen in het openbaar gebied tegenover Marijkeplein 2

Cedrus atlantica 'Glauca'

Blauwe Atlasceder

Marijkeplein

Centrum Oost

één boom in het openbaar gebied tegenover Marijkeplein 6

Cedrus atlantica 'Glauca'

Marijkeplein

Centrum Oost

Markenland

Baai

X

gemeentelijk

particulier

X

woonstichting

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

X

X

X

gemeentelijk

Blauwe Atlasceder

X

X

X

gemeentelijk

twee bomen in het openbaar gebied tegenover Marijkeplein 17 - Quercus robur 'Fastigiata'
19

Zomereik (zuilvorm)

X

X

X

gemeentelijk

drie bomen in de groenstrook ter hoogte van Markenland 30 - 34 Taxodium distichum

Moerascypres

X

X

X

gemeentelijk

Markenland

Baai

twee bomen in de groenstrook naast Markenland 16

Taxodium distichum

Moerascypres

X

X

X

gemeentelijk

Markt

Centrum West

één boom op het achterterrein van het appartementencomplex
aan de Markt 97

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Bruine Beuk

X

X

particulier

Markt

Centrum West

zeven bomen op perceel Markt 9

Watercipres, Gewone Beuk,
Robinia, Paardekastanje

X

X

particulier

Markt

Centrum West

één boom tegenover het oude gemeentehuis

Metasequoia glyptostroboides,
Fagus sylvatica, Robinia
pseudoacacia, Aesculus
Tilia platyphyllos

Zomerlinde

X

X

X

X

X

Markt

Centrum West

11 leibomen voor Markt 22 tot en met 38

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

X

X

X

X

X

Markt

Centrum West

drie bomen op perceel Markt 41

Fagus sylvatica, Quercus robur

Gewone Beuk, Zomereik

X

X

Marterhof

Grient

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen
Eekhoornpad en Wezelpad

diverse boom- en plantsoorten

X

Moerdijkse Postbaan

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus, Fagus

Eik, Beuk

X

X

gemeentelijk

Moerdijkse Postbaan

Landelijk Midden

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus, Fagus

Eik, Beuk

X

X

gemeentelijk

Muizenstraat

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus

Eik

X

X

gemeentelijk

Muldersweg

Schoenmakershoek één boom nabij het zitelement bij de waterspeelplek (koningin
Maximaboom)

Prunus avium 'Plena'

Dubbelbloemige Sierkers

Naaldstraat

Landelijk Zuid

drie bomen op perceel Naaldstraat 3

Tilia tomentosa

Zilverlinde

Nieuwe Kerkstraat

Banakkers

twee bomen naast en voor perceel Nieuwe Kerkstraat 23

Pterocarya fraxinifolia

Vleugelnoot

X

X

X

woonstichting

Nieuwe Kerkstraat

Banakkers

één boom naast Nieuwe Kerkstraat 25

Pterocarya fraxinifolia

Vleugelnoot

X

X

X

gemeentelijk

Nieuwe Kerkstraat

Banakkers

één boom schuin achter A.M. de Jongstraat 20

Quercus palustris

Moeraseik

X

X

Nijverheidsweg

Vosdonk West

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus robur

Zomereik

Nijverheidsweg

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in de groenstrook tussen Nijverheidsweg en
Roosendaalseweg, ter hoogte van Nijverheidsweg 1 - 12

diverse boom- en plantsoorten

X

Nijverheidsweg

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in de groenstrook langs de Nijverheidsweg,
achter Hoge Donk 26

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

particulier

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

X

particulier

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

X

gemeentelijk

Nijverheidsweg

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in het groengebied gelegen op de hoek van
de Nijverheidsweg en de fietsoprit naar het Bolwerk

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

Nijverheidsweg

Vosdonk Zuid

alle houtopstanden in het groengebied gelegen in de driehoek
Bolwerk, Nijverheidsweg en de fietsoprit naar het Bolwerk

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Oderkerkpark

Centrum Oost

diverse boom- en plantsoorten

Olieakkers

Landelijk Zuid

alle houtopstanden in het Oderkerkpark gelegen tussen de Anna
van Berchemlaan, Oude Bredaseweg, Stationsstraat en
bebouwing Oderkerkflats
één boom links van de oprit op perceel Olieakkers 50
Quercus robur

Olieakkers

Landelijk Zuid

Olympiade

Hoge Neerstraat

Olympiade

Hoge Neerstraat

alle bomen op en rondom het parkeerterrein tussen sportpark
Hoge Neerstraat, speeltuin Centrafarm en Oude Baan

Oranjelaan

Centrum Oost

Orgelhof

drie bomen op perceel Olieakkers 45A, waarvan één in de
voortuin links van de woning, één rechts van de woning en één
rechts van de woning ter hoogte van de achtergevel
alle bomen tussen de sportvelden van sportpark Hoge
Neerstraat en Oostpoort/A58

X

Zomereik

Quercus robur, Quercus rubra, Tilia Zomereik, Amerikaanse Eik,
tomentosa
Zilverlinde

X

X

X

X

X

X

gemeentelijk

X

X

particulier

X

X

particulier

Platanus x acerifolia

Gewone Plataan

X

Platanus x acerifolia, Taxodium
distichum

Gewone Plataan, Moerascipres

X

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied inclusief op Tilia europaea 'Euchlora'
het parkeerterrein van de Nobelaer

Krimlinde

X

Grauwe Polder

alle esdoorns in de groenstrook gelegen ter hoogte van Orgelhof Acer platanoides
8 - 20

Noorse Esdoorn

X

X

X

gemeentelijk

Orgelhof

Grauwe Polder

diverse boom- en plantsoorten

X

X

X

gemeentelijk

Orgelhof

Grauwe Polder

alle bomen voor Orgelhof 36-42, voorheen de groenstrook
gelegen op de westelijke rand van perceel Orgelhof 17
(Troubadoer)
alle houtopstanden in de groenstrook gelegen tussen Orgelhof
en Tubahof

X

X

X

gemeentelijk

Oude Baan

Hoge Neerstraat

één boom in het verlengde van de Oude Baan

Quercus robur

Zomereik

X

X

gemeentelijk

Oude Baan

Hoge Neerstraat

drie bomen ten noorden van de Oude Baan

Quercus, Salix

Eik, Wilg

X

X

gemeentelijk

Oude Bredaseweg

Centrum Oost

één boom op het terras van hotel/ restaurant Witte Paard, Oude Aesculus hippocastanum
Bredaseweg 15

Witte Paardekastanje

X

X

X

particulier

Oude Bredaseweg

Centrum Oost

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied tussen de
Anna van Berchemlaan en het Schoonhout

Quercus robur

Zomereik

X

X

X

gemeentelijk

Oude Bredaseweg

Centrum Oost

vier bomen op perceel Oude Bredaseweg 19

Quercus rubra

Amerikaanse Eik

X

X

particulier

Oude Bredaseweg

Centrum Oost

16 bomen op perceel Oude Bredaseweg 109

X

Centrum Oost

één boom links van de ingang van het Oderkerkpark aan de
zijde van de Oude Bredaseweg

Amerikaanse eik, Zomereik,
Zomerlinde, Valse Acacia, Beuk,
Tulpenboom
Linde

X

Oude Bredaseweg

Quercus rubra, Quercus robur, Tilia
platyphyllos, Robinia pseudoacacia,
Fagus sylvatica, Liriodendron
Tilia

diverse boom- en plantsoorten

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

X

particulier

X

gemeentelijk

Oude Bredaseweg

Centrum Oost

vier leibomen op de hoek Oude Bredaseweg - Anna van
Berchemlaan, voor Oude Bredaseweg 21

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

X

Oude Koekoekweg

Landelijk Zuid

één boom op het perceel/akker ten zuiden van perceel Oude
Koekoekweg 20

Quercus robur

Zomereik

X

Pater Arnold Damenstraat

Baai

vier bomen ter hoogte van P.A. Damenstraat 61 - 67

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

X

X

Paukeslag

Grauwe Polder

alle bomen rondom het speelterrein/trapveld gelegen in de
Paukeslag

Platanus x acerifolia

Gewone Plataan

X

X

gemeentelijk

Pianohof

Grauwe Polder

drie bomen in de Pianohof ter hoogte van Pianohof 53, 55 en 63 Quercus robur

Zomereik

X

X

gemeentelijk

Pianohof

Grauwe Polder

vijf bomen ter hoogte van Pianohof 72 - 80

Zomereik (zuilvorm)

X

X

gemeentelijk

Plantijnlaan

Baai

alle houtopstanden in de groengebieden op de hoek van de
Plantijnlaan en de Korte Brugstraat (zuidzijde)

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

Plantijnlaan

Baai

alle houtopstanden in de groenstrook langs de westzijde van de
Plantijnlaan

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

Pleinstraat

Attelaken

alle houtopstanden aan de westzijde langs deze straat in het
openbaar gebied (kadastrale grenzen)

diverse boom- en plantsoorten

X

Poelsstraat

Centrum Oost

hoek Poelsstraat - Jeroen Boschstraat

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

Rijsbergseweg

Landelijk Zuid

Fraxinus excelsior, Tilia tomentosa

Gewone Es, Zilverlinde

X

X

particulier

Rijsbergseweg

Landelijk Zuid

zeven bomen op perceel Rijsbergseweg 52, waarvan vijf op de
noordwesthoek van het perceel en twee langs de
Vossenbergsevaart
drie bomen aan de voorzijde van perceel Rijsbergseweg 71 71A

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Rijsbergseweg

Landelijk Zuid

bomenrij ten noordwesten van de rotonde Rijsbergseweg Sprundelsebaan

Quercus robur

Zomereik

X

X

gemeentelijk/p
articulier

Rijsbergseweg

Landelijk Zuid

vier bomen in de voortuin van perceel Rijsbergseweg 77

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

X

particulier

Rochusselaan

Centrum West

één boom op de hoek Rochusselaan - Orangerie

Acer cappadocicum 'Rubrum'

Rochusselaan

Centrum West

Rode Poort

Banakkers

alle bomen in het groengebied gelegen langs de Rochusselaan
tussen achterkant Paulushofje en Rochusselaan 17 tot en met
23
alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Rode Poort

Banakkers

één boom op de hoek Rode Poort - Slotlaan

Quercus robur 'Fastigiata'

X

X

gemeentelijk

X

particulier

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

X

Kolchische Esdoorn (donkerrood
blad)

X

X

X

Tilia, Platanus x acerifolia

Linde, Gewone Plataan

X

X

Ostrya carpinifolia (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Hopbeuk

X

Liriodendron tulipifera

Tulpenboom

X

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

Roosendaalseweg

Grauwe Polder

drie bomen op perceel Roosendaalseweg 37, de meest
westelijke bomen

Aesculus hippocastanum, Quercus
robur

Witte Paardekastanje, Zomereik

X

Roosendaalseweg

Grauwe Polder

één boom op perceel Roosendaalseweg 23, in de zijtuin

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Bruine Beuk

X

Sander

Sanderbanken

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen Sander,
Aletta Jacobslaan, Plantijnlaan (Gildebos)

diverse boom- en plantsoorten

X

Sander

Sanderbanken

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Salix alba

Gewone Wilg (knotwilg)

Schapenweide

Centrum West

één boom in het openbaar gebied op de hoek Schapenweide Korte Dreef

Populus robusta

Populier

X

Schoonhout

Hooghuis

alle houtopstanden in het groengebied gelegen op de hoek
Schoonhout - Beatrixpark

diverse boom- en plantsoorten

X

Schuitvaartjaagpad

Landelijk Zuid

twee bomen op perceel Schuitvaartjaagpad 71, waarvan één
links voor en één rechts op het perceel

Acer palmatum, Quercus robur

Japanse Esdoorn
Zomereik

X

X

particulier

Schuitvaartjaagpad

Landelijk Zuid

Fagus sylvatica, Quercus robur

Gewone Beuk, Zomereik

X

X

particulier

Spletting

Keen

twee bomen op perceel Schuitvaartjaagpad 26, waarvan één
voor de kopgevel en één bij de inrit aan de zuidkant van het
perceel
één boom op het speelterrein aan de Spletting

Tilia

Linde

X

Spoorlaan

Centrum Oost

één boom op perceel Spoorlaan 108, aan de zijkant van het
schoolplein (Vincent van Goghschool)

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

X

particulier

Spoorlaan

Centrum Oost

twee bomen in het openbaar gebied tegenover Spoorlaan 13

Betula nigra

Zwarte Berk

X

X

gemeentelijk

Spoorlaan

Centrum Oost

drie bomen in de groenstrook voor Spoorlaan 19

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Haagbeuk (zuilvorm)

X

X

gemeentelijk

Spoorlaan

Centrum Oost

vijf bomen in de groenstrook naast Spoorlaan 167

Quercus robur

Zomereik

X

X

gemeentelijk

Spoorlaan

Centrum Oost

alle lindebomen langs deze straat in het openbaar gebied

Tilia

Linde

gemeentelijk

Spoorlaan

Centrum Oost

vijf lindebomen op perceel Spoorlaan 108, aan de voorzijde van Tilia
het schoolplein (Vincent van Goghschool)

Linde

particulier

Spoorlijn Breda Roosendaal

Grient

diverse boom- en plantsoorten

X

Sprundelsebaan

Landelijk Zuid

alle houtopstanden in het groengebied gelegen langs de
spoorlijn tussen de Hoevenseweg en de Kattestraat (kadastrale
grenzen)
houtwal/struweel langs de schuren op de oostzijde van perceel
Sprundelsebaan 51

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Sprundelsebaan

Landelijk Zuid

Eik

X

X

particulier

één eik achteraan op perceel Sprundelsebaan 253

Quercus

X

X

X

X

particulier

X

X

particulier

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

gemeentelijk

Sprundelsebaan

Landelijk Zuid

alle bomen (eiken) langs deze straat in het openbaar gebied

Sprundelsebaan

Landelijk Zuid

Sprundelsebaan

Quercus

Eik

X

X

gemeentelijk

twee bomen op perceel Sprundelsebaan 57, links van de woning Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Landelijk Zuid

drie bomen op perceel Sprundelseweg 91, links van de woning

Quercus robur

Zomereik

X

X

particulier

Statenlaan

Sanderbanken

zeven bomen in de buitenbocht Statenlaan - Aletta Jacobslaan

Pterocarya fraxinifolia

Vleugelnoot

Stationsstraat

Centrum Oost

Fagus sylvatica (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Beuk

Stationsstraat

Centrum Oost

alle houtopstanden op de begraafplaats aan de Stationsstraat
m.u.v. de houtopstanden op de graven (behorend tot de
structuur van de begraafplaats).
alle houtopstanden in de groenstrook op de perceelsgrens
tussen Stationsstraat 21 en 23

Stationsstraat

Centrum Oost

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Tilia platyphyllos

Stationsstraat

Centrum Oost

Steenmansweg

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Zomerlinde

X

zeven bomen op perceel Stationsstraat 23, voorzijde schoolplein Tilia, Quercus cerris
(D'n Overkant)

Linde, Turkse Moseik

X

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus

Eik

X

Stijn Streuvelselaan

Banakkers

één solitaire boom op het perceel Stijn Streuvelselaan 42, aan
de zuidkant van de KSE

Alnus

Els

X

Stijn Streuvelselaan

Banakkers

ale houtopstanden in de groenstrook op het perceel Stijn
Streuvelselaan 42, aan de zuidkant van de KSE

diverse boom- en plantsoorten

X

Stijn Streuvelselaan

Banakkers

diverse boomsoorten

X

Streek

Grauwe Polder

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied (aan de
noordzijde ter hoogte van de Egelantier en het Brabantpark tot
en met de eerste bomenrij ten noorden van het fietspad)
Structureel bos langs de Streek.

diverse boom- en plantsoorten

X

Tamboerijn

Grauwe Polder

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen achter het
hondenuitlaatterrein doorlopend tot aan park Grote Toer

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Tamboerijn

Grauwe Polder

alle bomen in de vorm van laanbeplanting langs deze straat in
het openbaar gebied tussen Grauwe Polder en Trompetlaan

Quercus robur

Zomereik

X

X

gemeentelijk

Tamboerijn

Grauwe Polder

Quercus robur

Zomereik

X

X

gemeentelijk

Tamboerijn

Grauwe Polder

alle bomen in de groenstrook langs het Withofcomplex tussen
Bisschopsmolenstraat en Waldhoornlaan m.u.v. de boomsoort
Populus
alle bomen aan de noordzijde langs deze straat tussen
Bisschopsmolenstraat en Waldhoornlaan

Quercus robur

Zomereik

Tamboerijn

Grauwe Polder

twee bomen in de groenstrook achter Pianohof 58 aan de zijde
van de Tamboerijn

Quercus robur 'Fastigiata'

Zomereik (zuilvorm)

X

X

gemeentelijk

X

particulier

X

gemeentelijk

X

KSE

X

X

KSE

gemeentelijk

X

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

gemeentelijk

Teerlingstraat

Landelijk Midden

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Thorbeckelaan

Sanderbanken

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen de Aletta
Jacobslaan en Thorbeckelaan

Tolhuislaan

Centrum West

één boom midden op het plein van Tolhuislaan 75-99

Tolhuislaan

Centrum West

Tolhuislaan

Quercus robur

Zomereik

X

diverse boom- en plantsoorten

X

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

X

gemeentelijk

acht bomen op het plein van Tolhuislaan 7-29

Betula pendula

Ruwe berk

X

X

gemeentelijk

Centrum West

alle berken op het plein van Tolhuislaan 41-65

Betula pendula

Ruwe berk

X

X

gemeentelijk

Tolhuislaan

Centrum West

alle berken op het plein van Tolhuislaan 105-121

Betula pendula

Ruwe berk

X

X

gemeentelijk

Tolhuislaan

Centrum West

één boom op perceel Tolhuislaan 67, in de voortuin

Cedrus deodara

Himalayaceder

X

X

X

Tolhuislaan

Centrum West

X

X

X

Tolhuislaan

Centrum West

alle houtopstanden in het park de Oude Leemput, gelegen
tussen Tolhuislaan, Heistraat, Roosendaalseweg en
Duinkerkelaan
één boom op perceel Tolhuislaan 37, in de voortuin links naast
het pad naar de voordeur

X

Tolhuislaan

Centrum West

Triangeldreef

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

particulier

X

X

gemeentelijk

Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'

Valse Acacia (kronkelvorm)

X

X

drie bomen in het groengebied ter hoogte van Tolhuislaan 43

Taxodium distichum

Moerascypres

X

X

gemeentelijk

Grauwe Polder

alle bomen in de vorm van laanbeplanting langs deze straat in
het openbaar gebied

Platanus x acerifolia

Gewone Plataan

X

X

gemeentelijk

Triangeldreef

Grauwe Polder

negen bomen in de groenstrook ter hoogte van Triangeldreef 30 - Sophora japonica
48

Honingboom

Trompetlaan

Grauwe Polder

alle bomen langs de westzijde van de straat tussen Beiaard en
Vedelring

Zomereik

Trompetlaan

Grauwe Polder

zes bomen aan de oostzijde van de straat tussen Beiaard en
Panfluit

gemeentelijk

Trompetlaan

Grauwe Polder

twee bomen voor Trompetlaan 63 - 65

gemeentelijk

Trompetlaan

Grauwe Polder

twee bomen ter hoogte van de zijkant van de school

gemeentelijk

Van Bergenplein

Noord

twee bomen in de achtertuin van Van Bergenplein 68

Acer pseudoplatanus

Gewone Esdoorn

X

X

Van Bergenplein

Noord

één boom achter Van Bergenplein 37

Cedrus atlantica 'Glauca'

Blauwe Atlasceder

X

X

Quercus robur

X

X

particulier

gemeentelijk

gemeentelijk

particulier

X

GGZ

Van Bergenplein

Noord

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen Van
Bergenplein en Lichttorenhoofd (Heerma van Vossplantsoen)

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Fraxinus excelsior, Acer
pseudoplatanus

Gewone Es, Gewone Esdoorn

X

X

Acer negundo

Vederesdoorn

Van Bergenplein

Noord

twee bomen in de voortuin van Van Bergenplein 68

Van Bergenplein

Noord

één boom in de achtertuin van Van Bergenplein 84

Van 't Hoffstraat

Noord

alle Platanen in het groengebied begrensd door de Cederstraat, Platanus x acerifolia
Van 't Hofstraat en school De Hasselbraam

Gewone Plataan

X

Vedelring

Grauwe Polder

vijf bomen op het binnenplein Vedelring 46 - 86

Acer

Esdoorn

X

Vedelring

Grauwe Polder

vijf bomen op het plein tegenover huisnummers 136 - 152

Acer cappadocicum

Kolchische Esdoorn

Vedelring

Grauwe Polder

één boom in de groenstrook ter hoogte van Vedelring 121

Acer pseudoplatanus

Gewone Esdoorn

Vedelring

Grauwe Polder

drie bomen in de groenstrook ter hoogte van Vedelring 195

Gleditsia triacanthos

Valse Christusdoorn

X

X

gemeentelijk

Veemarktstraat

Centrum West

vier bomen achter perceel Markt 9

Metasequoia glyptostroboides

Watercipres

X

X

gemeentelijk

Verschuurweg

Vosdonk

alle houtopstanden tussen de rijbaan en de spoorlijn

Vincent van Goghplein

Centrum Oost

alle bomen op het plein in het openbaar gebied

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

X

X

Vioolstraat

Grauwe Polder

vier bomen in de groenstrook ter hoogte Vioolstraat 55

Ailanthus altissimia

Hemelboom

X

X

X

Vioolstraat

Grauwe Polder

één boom in de groenstrook ter hoogte Vioolstraat 10

Platanus x acerifolia 'Tremonia'

Gewone Plataan (piramidaal)

X

X

X

Vioolstraat

Grauwe Polder

twee bomen in de groenstrook ter hoogte Vioolstraat 13

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' Valse Acacia (zuilvorm)

X

X

Vlaamse Schuur

Hoge Neerstraat

alle houtopstanden in het groengebied gelegen (rondom vijvers
Hoge Neerstraat) exclusief de bomen op het eiland.

Vondellaan

Banakkers

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied tussen
Achter de Molen en Guido Gezellelaan

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

X

X

Waldhoornlaan

Grauwe Polder

één boom in de groenstrook ter hoogte Waldhoornlaan 72

Aesculus hippocastanum

Witte Paardekastanje

X

X

Waldhoornlaan

Grauwe Polder

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Fraxinus excelsior (o.a.)

diverse boomsoorten, hoofdzakelijk
Gewone Es

X

X

X

gemeentelijk

particulier

X

particulier

X

X

X

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

diverse boom- en plantsoorten

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

X

gemeentelijk

gemeentelijk

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

Waldhoornlaan

Grauwe Polder

negen bomen in de groenstrook ter hoogte van Waldhoornlaan
148-162

Liquidambar styraciflua

Amberboom

X

X

Waldhoornlaan

Grauwe Polder

zes bomen in de groenstrook achter Waldhoornlaan 226 - 244

Sophora japonica

Honingboom

Westpolderplas

bovenwijks

alle houtopstanden in het groengebied gelegen tussen Rijsdijk,
Leurse haven en Westpolderpad

diverse boom- en plantsoorten

Wildbaan

Grient

alle houtopstanden in park De Grient langs de Wildbaan tussen
de Beverdam, Hazeleger en spoorlijn

diverse boom- en plantsoorten

X

Wildert

Landelijk zuid

alle beukenbomen langs deze straat in het openbaar gebied

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

X

Wilhelminalaan

Centrum Oost

alle lindebomen langs deze straat in het openbaar gebied

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

X

Wilhelminalaan

Centrum Oost

drie bomen naast Irenelaan 1

Willem Dreessingel

Sanderbanken

alle houtopstanden in de groenstrook gelegen tussen de rijbanen
van de Willem Dreessingel

Zandspui

Landelijk Zuid

drie bomen tegen de straat aan de voorzijde van perceel
Zandspui 95

Zandspui

Landelijk Zuid

twee bomen op perceel Zandspui 84, waarvan één aan de
oostzijde van de woning en één achteraan op het perceel

Zevenbergseweg

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Zeedijk

Landelijk Noord

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Populus

Populier

Zevenbergseweg

Landelijk Noord

vijf bomen aan de voorkant van perceel Zevenbergseweg 44

Fraxinus excelsior

Gewone Es

X

X

particulier

Zuidwiek

Centrum Oost

één boom in het openbaar gebied ter hoogte van Zuidwiek 7

Quercus rubra

Amerikaanse Eik

X

X

gemeentelijk

Zundertseweg

Grauwe Polder

alle houtopstanden op de begraafplaats aan de Zundertseweg
m.u.v. de houtopstanden op de graven

diverse boom- en plantsoorten

X

X

gemeentelijk

Zundertseweg

Grauwe Polder

alle houtopstanden in het groengebied gelegen in de bocht van
de Zundertseweg ter hoogte van de Kempenerrandweg.

diverse boom- en plantsoorten

X

Zundertseweg

Grauwe Polder

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

Quercus robur

Zomereik

X

X

Zundertseweg

Grauwe Polder

één boom op perceel Zundertseweg 18 (Q2415)

Castanea sativa

Tamme Kastanje

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

X

X

X

X

X

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

gemeentelijk

diverse boom- en plantsoorten

X

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

X

X

particulier

Fraxinus excelsior, Quercus robur

Gewone Es, Zomereik

X

X

particulier

diverse boomsoorten

X

X

provincie

X

gemeentelijk

X

gemeentelijk

gemeentelijk

X

X

particulier

Zundertseweg

Grauwe Polder

een houtopstand / houtwal aan de noordwestzijde van perceel
kadastraal bekend als Q2415 (Zundertseweg 18)

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Zundertseweg

Grauwe Polder

een houtopstand / houtwal aan de noordwestzijde van perceel
kadastraal bekend als Q2416 (Zundertseweg 18 zuid)

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Zundertseweg

Grauwe Polder

een houtopstand / houtwal aan de noordwestzijde van perceel
kadastraal bekend als Q2248 (Zundertseweg 20)

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Zundertseweg

Grauwe Polder

een houtopstand / houtwal rondom perceel Zundertseweg 22,
kadastraal bekend als Q645

diverse boom- en plantsoorten

X

X

Zundertseweg

Landelijk Zuid

houtwal/struweel tegenover Zundertseweg 68

diverse boom- en plantsoorten

X

X

particulier

Zundertseweg

Landelijk Zuid

alle bomen langs deze straat in het openbaar gebied

diverse boomsoorten

X

X

gemeentelijk

Zundertseweg

Landelijk Zuid

zes bomen op perceel Zundertseweg 81, waarvan drie links van Fagus sylvatica
de woning en drie achter de woning

Gewone Beuk

X

X

particulier

Zundertseweg

Landelijk Zuid

Gewone Beuk, Zomereik

X

X

particulier

Zundertseweg

Landelijk Zuid

zes bomen op perceel Zundertseweg 47, waarvan één
Fagus sylvatica, Quercus robur
achteraan op het perceel en vijf langs de weg ter hoogte van de
schuur
één boom op perceel Zundertseweg 46
Juglans regia

Zundertseweg

Landelijk Zuid

één boom links van de woning ter hoogte van de kopgevel op
perceel Zundertseweg 56

Quercus

Eik

Zundertseweg

Landelijk Zuid

één boom in de voortuin rechts op het perceel van
Zundertseweg 78

Quercus robur

Zomereik

Zundertseweg

Landelijk Zuid

tien bomen voor de woning op perceel Zundertseweg 49

Tilia tomentosa

Zilverlinde

Zwaard

Keen

drie treurwilgen bij de waterkant tegenover Zwaard 13

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

Treurwilg

Zwartenbergseweg

Landelijk Noord

één boom op de westzijde van perceel Zwartenbergseweg 3

Fraxinus excelsior

Gewone Es

Okkernoot

X

X

X

X

particulier

X

X

X

particulier

X

X

particulier

X

X

particulier

X

gemeentelijk

X

X

X

particulier

bijzonderheid

beeldbepalende bomen echter om en om, zodat bij
eventuele kap de groei van de overige bomen wordt
bevorderd

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied

vanwege de groeiomstandigheden zijn niet alle bomen langs
deze straat van goede kwaliteit (alleen die ter hoogte van de
Nobelaer zijn goed uitgegroeid)
schermgroen

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
groenstrook is karakteristiek voor de opbouw van de wijk
(stedebouwkundige waarde)

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
diverse bijzondere boom- en plantsoorten soorten (uniek
groengebied)
de groene inrichting en overgang naar particulier gebied is
karakteristiek voor deze omgeving (stedebouwkundige
waarde)
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

centraal gelegen groengebied met recreatieve functie

cultuurhistorisch waardevolle locatie

bomen markeren oude ingang van de begraafplaats
(cultuurhistorisch waardevol)
bomen maken onderdeel uit van de oude bidgang klooster
Withof (cultuurhistorische waarde)

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

schermgroen

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

schermgroen

groenstrook is karakteristiek voor de opbouw van de wijk
(stedebouwkundige waarde)

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

schermgroen

herdenkingsboom, geplant door burgemeester Oderkerk bij
de opening van de Emmaflat

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

bomen maken onderdeel uit van de oude bidgang klooster
Withof (cultuurhistorische waarde)

schermgroen

herdenkingsbomen, 100 jaar brabant

bomen maken onderdeel uit van de historische lint
lindebomen (cultuurhistorische waarde)

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied

langere uitloper van park Grote Toer

schermgroen

schermgroen

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied
schermgroen

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

schermgroen

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

bomen maken onderdeel uit van een bijzondere zichtlijn
(stedebouwkundige opzet)

schermgroen

schermgroen

bijzondere erfbeplanting, eiken zijn meer dan 100 jaar oud

bijzondere erfbeplanting

bijzondere erfbeplanting

groenstrook is karakteristiek voor de opbouw van de wijk
(stedebouwkundige waarde)
historische houtwal (cultuurhistorische waarde) en
groenstrook is karakteristiek voor de opbouw van de wijk
(stedebouwkundige waarde)
historische houtwal (cultuurhistorische waarde) en
groenstrook is karakteristiek voor de opbouw van de wijk
(stedebouwkundige waarde)

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied
minder vaak voorkomende soort in grote omvang

bijzondere erfbeplanting

herplantplicht

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
herdenkingsboom, Beatrixboom (1988)

schermgroen

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

moeierboom (1675)

oude leilinden langs de Markt (1773-1774), cultuurhistorische
waarde

herdenkingsboom, geplant ter gelegenheid van de kroning
van de nieuwe koning en koningin
bijzondere erfbeplanting

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

bijzondere erfbeplanting

uitloper van historische houtwal

uitloper van historische houtwal

historische houtwal (cultuurhistorische waarde) en
groenstrook is karakteristiek voor de opbouw van de wijk
(stedebouwkundige waarde)

tuin van oude burgemeesterswoning, bomen zijn
karakteristiek voor de inrichting (cultuurhistorisch waardevol)
geplant ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix;
oranjeboom (1938)

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
schermgroen

schermgroen

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

schermgroen

Gildebos

herdenkingsboom, geplant door burgemeester Houben i.v.m.
de start van de houtproductiebossen

herdenkingsboom, geplant ter gelegenheid van de geboorte
van prinses Catharina-Amalia

bomen maken onderdeel uit van de historische lint
lindebomen (cultuurhistorische waarde)
bomen maken onderdeel uit van de historische lint
lindebomen (cultuurhistorische waarde)

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

bomen zijn karakteristiek voor de inrichting van de
begraafplaats

schermgroen

groene uitloper van park Grote Toer

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie
minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang en op een
beeldbepalende locatie

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

herdenkingsboom, geplant als wensboom door Rob
Verlinden (2008)
minder vaak voorkomende soort in grote omvang

bomen maken onderdeel uit van de historische lint
lindebomen (cultuurhistorische waarde)

groen langs een waardevolle waterloop (GBN)

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied

door provincie aangewezen als structureel bos

bomen maken onderdeel uit van een verlenging van de
hoofdbomenstructuur in het buitengebied

minder vaak voorkomende soort in grote omvang

bijzondere erfbeplanting, boom is meer dan 100 jaar oud

bijzondere erfbeplanting

